
Kultur- og Idrætsudvalget

1. Resultat regnskab 2013

Generelt
Center for Kultur, Fritid & Turisme har tradition for tæt dialog og samarbejde med borgere, 
foreninger og kulturattraktioner ud fra ønsket om at skabe og formidle "Kultur for, med, af og om 
mennesker".

Strategisk er området funderet i Kulturstrategien og politikker og værdier på delområderne: 
Folkeoplysning, Idræt, Kulturskole, Svømmehal og Bibliotek. Hertil kommer tværgående 
samarbejder, hvor indsatsen knyttes til strategier og politikker med relevans for opgavevaretagelsen 
eksempelvis Planstrategi samt Børne- og ungepolitik. 

Indholdsmæssigt forstås kultur bredt og i mangfoldige former. Det er vores kulturarv, livsformer og 
fællesskaber samt kunstnerisk og kreativ produktion og tænkning. Kultur skabes og formidles i 
mødet med bibliotek, kulturskole, foreningsliv, idrætstilbud og kultur- og turistoplevelser udbudt af 
bl.a. kulturattraktioner, museer og turisterhverv. 
   
Center for Kultur, Fritid og Turisme understøtter og faciliterer projekter og opgaver, som initieres af
civilsamfundet. Myndighedsopgaver løses og kulturfremmende initiativer udvikles i samspil med 
borgere og partnerskaber med blik for kvalitet, helhed og tværfaglighed. Således har Gribskov 
Kommune Kulturaftale med Kulturministeriet på museumsområdet og i forhold til 
turismesatsningen er projekter forankret i EU-samarbejder med reference til VisitNordsjælland og 
Center for Kystturisme under Erhvervsministeriet. 

Ramme Vedtaget
Budget

Korrigeret
Budget

Regnskab Afvigelser til
korr. budget

380 Kultur- og Idrætsudvalg
38020 Kultur
38030 Bibliotek
38040 Kulturskole
38050 Idræt

60.272
19.071
17.311
2.820

21.070

61.132
18.389
17.206
2.986

22.550

58.371
16.250
17.231

2.911
21.979

-2.760
-2.139

25
-75

-571

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2013

Investeringspuljen 2013 - Innovation gennem strategisk og praktisk samarbejde
Investeringspuljen på 4 millioner var et nyt, strategisk tiltag i 2013 til styrkelse af innovation på 
erhvervs, turist- og kulturområdet. Ved strategisk at koble visioner for udvikling af ”Attraktiv 
Kommune”, herunder Kultur- og Planstrategi, med konkrete borgerdrevne initiativer var ønsket 
politisk at skabe sammenhængskraft og resultater her og nu.

Evaluering:
19 projekter bød ind og 13 fik konkret støtte. Vejledende rammekriterier, vedtaget politisk, var et 
væsentligt beslutningsgrundlag for udmøntning af puljemidlerne. Fokus var på nytænkning, kobling
af kultur- erhverv- og turisme samt etablering af nye, tværgående samarbejder og partnerskaber. Her
ud over var der opmærksomhed på at sikre en geografisk spredning, så hele Gribskov Kommune fik



gavn af projektmidlerne. Strategisk blev medtænkt igangværende samarbejder regionalt og 
nationalt, og der var konsensus om udvikling gennem bottom up. 

Puljemidlerne 2013 skabte synlige resultater og vækst lokalt, øget kreativitet og engagement blandt 
borgerne og en oplevelse af, at Gribskov Kommune positivt kom tættere på borgerne gennem dialog
og støtte til udvikling af lokale drømme og behov. 
En erfaring rigere set med kommunale øjne er, at facilitering af borgerdrevne projekter er kompleks 
og ressourcekrævende. Tværgående samarbejde er nødvendigt for at løse opgaverne, da kommunen 
ofte ikke er ene myndighed, men agerer som brobygger mellem mangfoldige interessenter. 

Nr. Aktivitet Handling Økonomi (i 1.000 kr.)

KIU1 Byudviklings-/Kulturhavns-projekt i 
Gilleleje

Ambitionen er at knytte
tættere fysiske bånd 
mellem 
Kulturhavnsprojektet, 
Havnen og 
Skibshallerne og 
derigennem at skabe et
samlet museum, som 
indeholder egnens 
historie, fiskeri, 
landbrug etc.
Køb af Østergade 20 A 
vil kunne realisere 
disse tanker.
Østergade 20 er købt 
besluttet BY 29.4.13.

0

KIU2 Investeringspulje, kultur- og 
idrætsområdet samt turist- og 
erhvervsområdet

Puljen er på 4 mio. kr. i
alt. Fordelingen er sket
på fællesmøde 
ETU/KIU 

KIU3 Munkeruphus Underskudsgaranti Tilskud er udbetalt 494

KIU4 Kulturkontrakt Musik i lejet Tilskud er udbetalt 92

KIU5 Esrum Klosterby Tilskud er udbetalt 138

KIU6 Oktober 43 Tilskud er delvist 
anvendt. Rest overføres
til 2014.

300

KIU7 Gilleleje Strand, Havn og By hele året Tilskud er disponeret. 
Afventer udbetaling til 
der har været afholdt 
borgermøde og sagen 
er genbehandlet. 
Overføres til 2014.

600

KIU8 Esrum Klosterby – pilgrimsdestination Tilskud udbetalt 257

KIU9 Græsted Folkepark Tilskud udbetalt 39

KIU10 Danmarks Største Netbutik Tilskud udbetalt 300



KIU11 Legeplads på Bytorv – Helsinge Tilskud udbetalt 437

KIU12 Proaktiv tiltrækning af nye 
virksomheder

Afventer i 
igangsætning. 
Overføres til 2014

200

KIU13 Multibane i Vejby Tilskud udbetalt 72

KIU14 Gym Helsinge – Glade spring Afventer til 2014 69

KIU15 Tisvildeleje: Strandpromenade Tilskud udbetalt 644

KIU16 Græsted Kro – Græsted Revyen Tilskud udbetalt 92

KIU17 Overdækning af Helsinge Bytorv Tilskud delvist 
udbetalt. Rest 170.000 
kr. overføres til 2014.

260

3. Andre fokuspunkter

1. Udvikling af idrætsområdet gennem: Idrætspolitik og handleplaner

Udarbejdelse af idrætspolitik på baggrund af idrætskortlægning og DGI huse og hallers analyse 
”Udvikling af idrætsfaciliteter for Gribskov Kommune 2011”. Indsatsen har fokus på udformning 
og høring af en idrætspolitik funderet på en bred tilgang til idræt og motion som 
sundhedsfremmende og inkluderende aktiviteter for mennesker i alle aldre. 

Evaluering: 
En ny idrætspolitik blev godkendt af Byrådet 2.9.2013 . Tilblivelsesprocessen omfattede en bred 
inddragelse af råd & foreninger, politiske udvalg og borgere. Via dialog, mødeaktivitet og 
innovationsprocesser samt brug af Gribskov Kommunes hjemmeside  blev politik og handleplaner 
udformet med blik for at styrke indsatsen for både bredde- og eliteidræt. 
Konkrete initiativer i 2013 omfattede blandt andet ansøgning om nationalt at blive 
breddeidrætskommune under overskriften ”Mobile idrætsaktiviteter for alle i Gribskov Kommune”.
Dette lykkedes, og Gribskov Kommune er således udpeget blandt 6 andre kommuner i landet. 

2. Museumssamarbejde: Etablering af Museum Nordsjælland.
Etablering af Museum Nordsjælland realiseres gennem fusion af tre lokalhistoriske museer – 
Hillerød, Hørsholm og Gribskov. Der etableres en juridisk og økonomisk arkæologisk enhed i 
Nordsjælland. Herudover skal fusionen styrke museumssamarbejdet bredt med fokus på både 
forskning, formidling og administration.
 
Evaluering: 
Museum Nordsjælland er etableret som planlagt med virkning fra 1.1.2014. Som led i en ny 
landsdækkende struktur på arkæologiområdet, der reducerer antallet af arkæologiske enheder, vil 
etablering af Museum Nordsjælland  sikre varetagelsen af både arkæologiområdet og det museale 
område fremadrettet. I 2013 har salg af Kongens Gave og køb af grund på Østergade 20 i Gilleleje 
skabt forudsætningerne for retænkning af museumsvirksomheden  i Gribskov dækkende nyere tid 
samt kulturarvens kobling til den aktuelle by- og turistudvikling på Nordkysten.  

 



3. Turismeudvikling i Nordsjælland gennem regionale og nationale projekter

Udvikling af Nordkysten som attraktivt turistmål med fokus på kyst og badebyer. Natur- og 
kulturarv er udgangspunkt for indsats og produktudvikling i turistprojektet, der kobler: ”Den 
klassiske Badeby” og ”Oplevelsesbaseret Kystturisme” i Gilleleje og Tisvildeleje

Evaluering: 
Turismeudviklingen i Nordsjælland kobler sig tæt til den fysiske planlægning af by-, land- og 
erhvervsudviklingen i Gribskov. Således er der mange af de samme ønsker og behov, der 
efterspørges i ”Det gode liv som borger i Gribskov” og som besøgende turist. I Gilleleje og 
Tisvildeleje går by- og turistudvikling hånd i hånd, når Gribskov Kommune i samspil med Visit 
Nordsjælland og Center for Kystturisme bidrager til både destinationsudvikling og turismeudvikling
på nationalt plan. 
I 2013 er der arbejdet med at kortlægge og bestemme de to bysamfund, Gilleleje og Tisvildeleje, og 
deres identitet. Antropologiske undersøgelser, faktaindsamling og erfaringer med best practices fra 
borgerdrevne projekter har dannet grundlag for udarbejdelsen af potentiale planer for de to byer.  
Disse tænkes anvendt som bidrag til en fremtidig turismestrategi for Gribskov Kommune og 
Nordkysten. 
Gribskov Kommune har deltaget i visionsseminar med bred politisk, administrativ, forenings- og 
erhvervsrelaterede synspunkter for at sikre relevante bidrag. Ligeledes har kommunen afholdt 
dialogmøde med Dansk Bygningsarv og deltaget i høring af potentiale planerne. 

4. Etablering af åbent bibliotek og udvikling af bygningskomplekset Skolegade 43, Helsinge
Udvikling af et centralt møde-, aktivitets- og læringssted i Helsinge i partnerskab mellem bibliotek, 
svømmehal, uddannelsesinstitutioner, borgere og foreninger. 

Evaluering: 
Bygningskomplekset er etableret og i drift. Komplekset er blevet et attraktivt mødested for både 
fysisk aktivitet, faglige og sociale møder. Biblioteket har haft overvældende succes med konceptet 
”åbent bibliotek”, hvor selvbetjening og øget åbningstid har styrket brugen af de fysiske rammer og 
tiltrukket nye brugergrupper. Sammen med indførelsen af  ”Det digitale bibliotek” med 
informationssøgning og biblioteksydelser ”hjemmefra” tæt på brugerne viser det vejen for 
kommunens biblioteksservice fremadrettet. 
Brugerdrevne aktiviteter faciliteret af biblioteket i samarbejde med borgerservice har i 2013 særligt 
vist sig i etablering af ambassadørkorps, der har tilbudt vejledning/undervisning borger til borger  
rettet mod IT-uvante borgere. Indsatsen skal ses som led i den nationale opmærksomhed på ændret 
borgerservice og udvikling af kompetente borgere, der fra 2015 skal kunne betjene sig selv ved brug
af digitale ydelser.  


